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Szlachetna linia, minimum wysokości (3cm),

pełne bezpieczeństwo…

Brodziki z serii Etrusco oferują 

minimalistyczny design w połączeniu z wygodą codziennego 

użytkowania. Brak klasycznych rantów przekłada się na

niezwykle przestrzenną i czystą formę strefy kąpielowej,

a odpowiednie  spady konstrukcyjne zapewniają 

sprawny odpływ wody. Brodziki dają możliwość montażu 

„wpuszczanego”, dzięki czemu eliminują próg na wejściu do 

strefy prysznicowej. Zastosowana europejska technologia 

Stabilsound Plus ® wpływa na wyjątkową trwałość i jakość. 

Brodziki posiadają zintegrowaną formę dzięki systemowi 

wypełniająco-stabilizującemu oraz specjalnym, metalowym 

wzmocnieniom. Spodnia warstwa hydroszczelna skutecznie 

eliminuje wpływ  negatywnego działania wilgoci na ich 

konstrukcje oraz powstawania grzybów i pleśni. 
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Powierzchnia z powłoką Easy to Clean
i Antibac ułatwia czyszczenie i poprawia
właściwości higieniczne

Wielowarstwowe wzmocnienie
konstrukcyjne dna i rantów brodzika

Hydroszczelna warstwa ochronna
przed wilgocią i powstawaniem pleśni.

Nowoczesny design i przemyślana
funkcjonalność

Stalowe wzmocnienia zwiększają sztywność
i wytrzymałość brodzika.

Wypełnienie stabilizujące o wysokich właściwościach 

POWIERZCHNIA ANTIBAC® ZNAKOMITA TERMOIZOLACJA TŁUMIENIE HAŁASU AŻ O 40%

Produkt bezpieczny dla zdrowia – posiadający 

właściwości antybakteryjne i antyalergiczne. 

Powierzchnia Easy to Clean ułatwia czyszczenie.

Zastosowany materiał i komponenty znakomicie 

izolują termicznie podtrzymując dłużej ciepło 

powierzchni brodzika.

Skuteczne wygłuszenie hałasu spadającej wody 

(aż o 40% – potwierdzone badaniem laboratorium 

Fraunhofer IBP nr P-BA 151/2013 ).

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ NIEZWYKŁA WYTRZYMAŁOŚĆ UPROSZCZONY MONTAŻ
I OCHRONA HYDROIZOLACJI
ŁAZIENKIHydroszczelna warstwa ochronna pod brodzikiem

zabezpiecza przed długotrwałym wpływem

wilgoci, oraz powstawaniem grzybów i pleśni.

Technologia Stabilsound Plus ® zapewnia wysoką 

wytrzymałość brodzików na nacisk oraz 100% Uproszczony montaż i ochrona hydroizolacji 

łazienki, poprzez wyeliminowanie konieczności 

używania kotw przyściennych.

15 LAT
GWARANCJI

Przekrój 
technologiczny

Zalety technologii:

izolacyjnych (izolacja termiczna i akustyczna)

stabilności (także na rantach).

I STABILNOŚĆ
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Nowoczesny design
i bezstopniowy dostęp do prysznica
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regularna / promocyjna* regularna / promocyjna*

regularna / promocyjna* regularna / promocyjna*

regularna / promocyjna* regularna / promocyjna*

*PROMOCJA w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy 
   SafeMase® Triple Protect (nr kat. AP1) - do samodzielnej aplikacji

+

+

+

GRATIS*    Zestaw AP1 
- do samodzielnej aplikacji

cena detaliczna - regularna cena brodzika Etrusco w secie z zestawem AP1Informacja:

cena detaliczna - regularna cena brodzika Etrusco w secie z zestawem AP1Informacja:

cena detaliczna - regularna cena brodzika Etrusco w secie z zestawem AP1Informacja:

to zaawansowana, europejska technologia wytwarzania produktów kąpielowych, 
poprawiająca ich właściwości użytkowe w każdym wymiarze.
STABILSOUND PLUS®



Brodziki Etrusco można zamontować na 3 sposoby

Akcesoria:
• podbudowa 10.100
• dedykowany stelaż
• dedykowany panel akrylowy
• rekomendowany syfon

 Znajdą Państwo w aktualnym Katalogu produktów Schedpol.

Montaż „stawiany” na stelażu do brodzików Stabilsound Plus® 
+ opcjonalnie dostawiany panel akrylowy

Montaż „wyniesiony” na podbudowie 9 cm 

Montaż „wpuszczany w posadzkę” lub stawiany na posadzce
* syfon i układ odpływowy w posadzce

* podbudowa nr kat. 10.100 - syfon i układ odpływowy w podbudowie

Zobacz filmy na temat 
brodzików z serii Etrusco
oraz niezawodnej technologii 
Stabilsound Plus®

1

2

3

* syfon i układ odpływowy pod brodzikiem

SCHEDPOL Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przemysłowa 2,  64-400 Międzychód, Polska
tel. (95)748 13 57; fax (95)748 81 85
e-mail: biuro@schedpol.pl

www.schedpol.pl

Dystrybutor
Think Quality

Opcjonalne akcesoria.

Panele akrylowe 9 cm Stelaże na zamówienie Podbudowa montażowa 10.100

od 345,00 zł netto 175,00 zł netto

Akcesoria uszczelniające Antypoślizg SafeMase® Triple 
Protect System: AP1

od 17,00 zł netto

Znajdą je Państwo także w aktualnym Katalogu
produktów Schedpol 2018.

PROMOCJA

od 110,00 zł netto

220,00 zł netto

Syfon VIEGA 9.113 fi. 90 mm

GRATIS


